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Czerwronka-Leszczyny Zarz4dzenie Nr 161/15
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnaa22 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ustalenia szczeg6lowego
sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad5w
komunalnych od wlascicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.z2O13r. poz.594,zp62n. zm),w aviqzku z g 3 i4 Uchwaly
Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dziatalno6ci po2ytku
publicznego lub organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
io wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.22014r. poz. 11182p62n. zm.) projekt6w akt6w
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych
organizacji, (Dz.Urz. Woj. SQskiego 22014r., poz. 1509).

zafizqdzam, co nastqpuje :

s1

Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrionce - Leszczynach dotyczqcy ustalenia szczeg6lowego
sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w.
Ustalidtermin przeprowadzenia konsultacji od24.02.2015 r. do 01.05.2015 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22014r. poz. 1118 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszae'.
w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),

2) pocAqelektronicznq na adres e-mail go@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760
5. Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Prolekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ I pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w g 1 pkt 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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2.
3.

4.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s5

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

o$



PROJEKT

Uchwala Nr
Rady Miejskiej w Czen rionce- Leszczynach

z dnia

w sprawie szczeg6lowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w

Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i aft. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samozedzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013t, poz. 594 z p62nietszymi zmianami), w zwiazku
zart.6rust.3ustawyzdnlal3wzesnial996r o utrzymaniu czystosci iporzqdku wgminach (tekst jednolity
Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z p62niejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czen^rionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje :

sl
Ustala siQ, i2 w zamian za uiszczonq pzez wlasciciela nieruchomosci oplatQ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera sie wytwozone w gospodarstwie domowym nastepujqce frakcje
odpad6w:

1) zmieszane odpady komunalne - w kazdei ilo6ci,
2) szklo, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, opakowania wielomaterialowe, odpady

biodegradowalne - w kazdej ilosci z zastrze2eniem S 3 ust. 3 i 4,
3) odpady niebezpieczne pochodzqce ze strumienia odpad6w komunalnych - w kazdej ilo6ci,
4) odpady budowlane i rozbi6rkowe zebrane w spos6b selektywny - pochodzAce z drobnych

prac, wykonywanych we wlasnyrn zakresie nie wymagajqcych pozwolenia na budowe,
zgloszenia zamiaru budowy lub wykonania rob6t.

Postanawia siQ pzejEd od wla6cicieli nieruchomosci zamieszkalych obowiezek wyposa2enia
nieruchomosci w worki do selektywnego gromadzenia odpad6w komunalnych, jako czes6 uslugi
w zakresie odbierania odpadow komunalnych, w zamian za uiszczonq peez wlasciciela
nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.

1.

1.
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Pzedsiebiorca zobowiEzany jest do nieodplatnego dostarczenia work6w do selektywnej zbi6rki
odpad6w w ilosci odpowiadajacej liczbie odebranych work6w z odpadami zebranymi w spos6b
selektywny z terenu danej nieruohomosci.
W pzypadku kiedy bedzie potrzebna wieksza, niz okreslona w ust. 1 ilos6 work6w do selektywnego
gromadzenia odpad6w, wlaiciciel nieruchomosci zamieszkalej bedzie m6gl odebrae je w punkcie
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
Odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane w spos6b niezgodny z zasadami
okreslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i porzqdku w gminie i miescie Czerwionka-
Leszczyny, bedq traktowane i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

s3

1. Ustala siQ nastQpujecE czestotliwosC i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpadow komunalnych
z terenow zabudowy jednorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na dwa tygodnie ,

2) odpady biodegradowalne, wtym zielone:
a) od 1 kwietnia do 31 pazdziernika - 'l rcz na dwa tygodnie,
b) od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiqcu,

3) szklo, tworzywa sztuczne, papier i tekture, metale, opakowania wielomaterialowe - 'l raz



2.
w miesiEcu z terenu nieruchomosci.

Ustala sie nastepujqcq czQstotliwosc i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych
z teren6w zabudowy wielorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 razy w tygodniu,
2) odpadybiodegradowalnekuchenne:

a) od 1 kwietnia do 31 pazdziernika - 2 razy w tygodniu,
b) od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w tygodniu,

3) szklo, twozywa sztuczne, papier i tekturQ, metale, opakowania wielomaterialowe - 2 nzy
w miesiqcu z terenu nieruchomosci,

Odpady biodegradowalne jesli nie sq zagospodarowane we wlasnym zakresie np. w pzydomowych
kompostownikach, bqdE odbierane z terenu nieruchomosci zamieszkalej jednorodzinnej w ilosci do 3
pojemnik6w (work6w) ka2dorazowo zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.
Odpady biodegradowalne wytwozone w ilosci wiQkszej niz wskazanej w ust. 3 nalezy we wlasnym
zakresie dostarczy6 do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
Dopuszcza sie mozliwoso pozbywania sie odpadow wymienionych w ust. 1z mniejszE
czestotliwosciq w zaleznosci od stopnia zapetnienia worka.
W zamian za oplate uiszczonq przez wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujE
mieszkancy a powstajq odpady komunalne gmina bqdzie Swiadczyla nastqpujece uslugi w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) odbi6r - bezposrednio z terenu nieruchomosci - pojemnik6w z odpadami komunalnymi
zebranymi w spos6b selektywny takich jak: papier i tektura, szklo, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomaterialowe w liczbie ustalonej w zlozonej deklatacji ptzez
w+aSciciela nieruchomoSci,

2) odbi6r - bezposrednio z terenu nieruchomosci - pojemnik6w ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi w liczbie ustalonej w deklaracji zlozonel peez wlasciciela nieruchomosci.

Czestotliwosc odbierania odpad6w komunalnych z teren6w nieruchomosci, na kt6rych nie
zamieszkuje mieszkancy a powstajq odpady komunalne, okresla S10 ust. 3 pkt 3, 5 i6 regulaminu
utzymania czystosci i porzEdku na terenre Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Ustala sie nastepujqcq czQstotliwosc odbioru odpad6w wielkogabarytowych:

1) z terenu zabudowy jednorodzinnej - dwa razy w roku, po .iednym razie na ka2de p6trocze,
2) z terenu zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w miesiEcu.

Odpady budowlane i rozbi6rkowe, zuzyte opony, zuzyty sptzQt elektryczny i elektroniczny oraz
odpady zielone, w tym odpady kuchenne ulegajEce biodegradacji bgdq pzyjmowane na bie2qco
w punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.

1.

s4

W przypadku, gdy pozbycie siQ odpad6w zebranych w spos6b selekt) vny konieczne jest poza
harmonogramem wywozu sporzqdzonym przez pzedsiebiorce, wlasciciel nieruchomosci moze je
dostarczyc do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, kt6ry znajduJe siQ

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6.
Odpady do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy dostarczyc wlasnym
transportem.
lnformacja o godzinach otwarcia oraz regulamin punktu selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych znajdujq sie na stronie internetowej Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5

Harmonogram odbioru zmieszanych odpad6w komunalnych oraz selekty\,vnie zebranych odpad6w
komunalnych z terenu nieruchomosci jest dostarczany ptzez pe edsiebiorcQ w formie ulotki na okres jednego
roku, przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczQciem okresu jaki obejmuje.

s6

Odpady komunalne odebrane od wlascicieli nieruchomosci w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami pzekazywane bedq do instalacji ptzetwatzania odpadow komunalnych w celu pzygotowania do
odzysku, w tym do recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadajEce sie do
odzysku bQdq unieszkodliwiane zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami prawa.
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W pzypadku niewlasciwego Swiadczenia uslug przez przedsiebiorce odbierajqcego odpady od
wlascicieli nieruchomosci lub niewlasciwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych, wla6ciciel nieruchomo6ci powinien zglosi6 ten fakt najp62niej w ciqgu trzech dni
roboczych od dnia odebrania odpad6w zgodnie z harmonogramem odbioru.
Zgloszei, o kt6rych mowa w ust. 1 mo2na dokonywac telefonicznie, za posrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej lub osobiscie w siedzibie Urzedu
Gminy i Miasta - Wydzial Gospodarowania Odpadami.
Dokonujqc zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 2 nale2y podac w szczeg6lnosci:

1) imie i nazwisko oraz nr telefonu osoby zglaszajecej niewlasciwe Swiadczenie uslug,
2) dokladny adres nieruchomosci, z kt6rej uslugi sE Swiadczone w spos6b niewlasciwy,
3) rodzaj odpad6w, kt6re zostaly nieodebrane lub odebrane w spos6b niewlasciwy.

s8

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

se

Traci moc uchwala Nr XLllV567l14 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. (Dz. Utz. Woj. SlEskiego
po2.2750) w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od w+ascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w.

s10

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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